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Ψηφιακά Δρώμενα

Είναι δύσκολο να προσποιηθούμε ότι δεν συνέβη τί-
ποτε. Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τα εκατοντάδες αθώα
νεκρά σώματα. Είτε αυτό έγινε 14 χρόνια πριν είτε σή-
μερα, στόχος ήταν και είναι  αθώοι άνθρωποι. Το τρομο-
κρατικό «μακελειό»  που συνέβη στο Παρίσι άφησε
άναυδους  εκατομμύρια ανθρώπους και συγκλόνισε ολό-
κληρο τον κόσμο. Αποτελεί μέχρι  σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες τρομοκρατικές επιθέσεις μετά την 11η
Σεπτεμβρίου, του περίφημου Millennium, και κάτι μας λέει
ότι θα υπάρξει και συνέχεια…

Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει επηρεάσει αρκετά την
ζωή των πολιτών, παρόλο αυτά η Ευρώπη κατακλύζεται
από στρατό και υπερμεγέθη μέτρα. Σαν Έλληνες πολίτες
πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στην θέση των ανθρώ-
πων που στιγματίστηκαν από αυτές τις επιθέσεις και να
προσφέρουμε την συμπόνια μας. Η τρομοκρατία έχει
πάρει μεγάλες διαστάσεις και απειλεί την ζωή όχι μόνων
των Ευρωπαίων αλλά ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυ-
σμού. Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι επηρεάζει εμάς είτε
άμεσα είτε έμμεσα. Δεν είναι όμως ποτέ αργά για μια αλ-
λαγή…«Je suis Paris».

Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα μας θα βρείτε μια ποικιλία
θεμάτων. Θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για
την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, να διαβάσετε
την συνέντευξη της κ. Ντίνου Ειρήνης (κοινωνική λειτουρ-
γός) για τις σχέσεις γονέων και παιδιών και να διαβάσετε
διά ζώσης μαρτυρίες αγωνιστών του 1940 που είχαμε την
ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά στο σχολείο μας.
Επίσης, η εφημερίδα μας περιλαμβάνει άρθρα για την με-
τανάστευση, αφιέρωμα στην Μελίνα Μερκούρη, κριτική
του βιβλίου Call of the wild – Black Beauty, συνέντευξη
ενός στρατιωτικού για το επάγγελμά του, την τεχνολογική
εξέλιξη της πόλης μας, το άθλημα της πάλης και πληρο-
φορίες για τον Α.Π.Σ.Τ. , και την τρομοκρατία. 

Καλή σας ανάγνωση, μέσα από την ιστοσελίδα του σχο-
λείου μας: http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Σημ: Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στις 16:00
στην εκπομπή μας από την συχνότητα του European
School Radio. http://europeanschoolradio.eu

Οι αρχισυντάκτριες: 

- Παπαζήση Σοφία, - Πουλιανίτη Βασιλεία

Η γνώμη μας

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06

- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Κυριακή

στις 16:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio”

http://www.europeanschoolradio.eu

Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας              http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Τρομοκρατία

Μια παγερή “σιωπή”



Ενότητα: Ρεπορτάζ - Βιωματικό 

Σακχαρώδης Διαβήτης
► Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Ο διαβήτης πλέον όπως διαπιστώ-

νουμε μέσα από την καθημερινότητα μας

είναι νόσος του μέλλοντος. Βλέπουμε ενή-

λικες, έφηβους ακόμα και μωρά να έχουν

την συγκεκριμένη πάθηση. Δεν είναι όμως

πάθηση, είναι τρόπος ζωής. Αρχικά προ-

κύπτει μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό.

Ο οργανισμός αυτοκαταστρέφει κάποια

κύτταρά του με αποτέλεσμα, την κατα-

στροφή του οργάνου που παράγει την ιν-

σουλίνη, το πάγκρεας. Τι είναι η ινσουλίνη;

Θα σας πω αμέσως...Η ινσουλίνη είναι η

ουσία που κρατάει τα επίπεδα του σακχά-

ρου στο αίμα μας σε φυσιολογικές τιμές.

Όταν λοιπόν, το πάγκρεας καταστρέφεται

τελείως, τότε λοιπόν το άτομο πρέπει να

τροφοδοτήσει με κάποιον τρόπο  τον

εαυτό του με ινσουλίνη. Επομένως περ-

νάει στο στάδιο που θα πρέπει να ελέγχει

τα επίπεδα του σακχάρου του αρκετές

φορές κατά την διάρκεια της ημέρας, συ-

νήθως ανά τρείς ώρες και να κάνει ινσου-

λίνη για κάθε γεύμα και για όλο το 24ωρο.

Αυτό το άτομο λοιπόν, από την στιγμή

που μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία για

το υπόλοιπο της ζωής του, ανήκει στους

ινσουλινοεξαρτόμενους με σακχαρώδη

διαβήτη τύπου ένα. 

Αντλία σακχάρου

Ίσως σας τρομάζει η σκέψη ότι κά-

ποιος θα πρέπει σχεδόν όλη μέρα να

ελέγχει τα επίπεδα του σακχάρου στο

αίμα του, και να κάνει ένεση για να παίρνει

την ινσουλίνη που χρειάζεται. Η επιστήμη

προχωράει όμως. Η αντλία είναι η συ-

σκευή που σήμερα μπορεί να λύσει τα

χέρια οποιουδήποτε διαβητικού, κάνοντας

πάντα σωστή χρήση της. Θα μιλήσω προ-

σωπικά για μένα. Έχω διαβήτη από τα 8

μου, είμαι στα 16, και έχω ένα χρόνο που

φοράω αντλία. Η ζωή μου έχει αλλάξει τε-

λείως. Αρχικά η αντλία έχει την ιδιότητα

του βασικού ρυθμού. Ο βασικός ρυθμός

λειτουργεί σαν το πάγκρεας. Το πάγκρεας

ψεκάζει συνεχώς ινσουλίνη. Βρίσκοντας

λοιπόν πόση ινσουλίνη χρειάζομαι για όλο

το  24ωρο με την βοήθεια του γιατρού

μου, ρυθμίζω την αντλία μου ανάλογα. Η

αντλία λοιπόν, διαιρεί αυτό το ποσό της

ινσουλίνης στα 24, όσες είναι οι ώρες της

ημέρας, και αυτό που αναλογεί σε κάθε

μία ώρα, σε 60 λεπτά, το υποδιαιρεί και το

ψεκάζει ανά 3 λεπτά. Έτσι λοιπόν ο οργα-

νισμός μου έχει συνεχεία ινσουλίνη, και

εγώ το μόνο που κάνω είναι να βάζω τις

δόσεις ινσουλίνης για τα γεύματα μου.

Επιπλέον, εκτός του βασικού ρυθμού

υπάρχουν και οι τρείς επιλογές για να

ρυθμίσω πως θα ψεκαστούν οι μονάδες

του φαγητού μου: 

Α) Κανονική δόση -> Λειτουργεί όπως

ακριβώς η ένεση. Όσες μονάδες και να

βάλω, θα μπούνε κατευθείαν εκείνη την

στιγμή, ώστε θα έχουν διάρκεια έως και 3

ώρες αργότερα. 

Β) Διφασική δόση -> Υπάρχει η δυνατό-

τητα για το ‘μοίρασμα’ των μονάδων. Πχ.

Μια πάστα. Όπως γνωρίζουμε όλοι οι πά-

στες έχουν πολλά λιπαρά. Τρόφιμα με

πολλά λιπαρά λοιπόν, έχουν την ιδιότητα

να ανεβάζουν τα επίπεδα του σακχάρου

έως 6-7 ώρες αργότερα. Εφόσον λοιπόν

η δράση της ινσουλίνης σβήνει στις 3

ώρες, εκεί θα πρέπει να ξανακάνουμε

δόση. Για αυτό λοιπόν, όπως προανέ-

φερα, η διφασική δόση μας επιτρέπει αυτό

το ‘μοίρασμα’. Εάν υπολογίσουμε πως

πρέπει να κάνουμε 12 μονάδες για την

πάστα, μπορούμε να βάλουμε τις 8 μονά-

δες σαν κανονική δόση, και τις υπόλοιπες

4 , στο επόμενο 2ωρο. Επομένως οι 4 μο-

νάδες θα ψεκαστούν ανά 3 λεπτά για τις

επόμενες 2 ώρες. Το μέγιστο της διφασι-

κής δόσης είναι έως και 5 ώρες. 

Γ) Τετράγωνη δόση -> Είναι πρωτοχρονιά,

είμαστε καλεσμένοι σε ένα οικογενειακό

τραπέζι. Το τραπέζι ξεκινάει από τις 2μμ.

και έως τις 8μμ είμαστε εκεί και τσιμπολο-

γάμε. Σαν διαβητικοί λοιπόν, για κάθε τι

που θα τρώμε θα χρειαστούμε ινσουλίνη.

Η ιδιότητα λοιπόν της τετράγωνης δόσης,

είναι παρόμοια με την διφασική. Με την

μόνη διαφορά ότι το μέγιστο της τετράγω-

νης δόσης είναι ως 8 ώρες. Έτσι λοιπόν,

υπολογίζοντας και μοιράζοντας σωστά τις

μονάδες, μπορούμε να ‘τσιμπολογάμε’ πχ.

από τις 1μμ έως τις 1πμ  

Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν , και ένας από

τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης

για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 

Κουρσόβαλη Ηλιάνα  - Α1

Σελίδα: 2



... Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου.

Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της

ζωής για τη ζωή.

Για τη ζωή τους είσαι το μέσο και όχι η

αρχή, κι ας μένουν κοντά σου, δεν ανή-

κουν σε εσένα.

Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, 

όχι όμως και τις ιδέες σου, γιατί ιδέες

έχουν δικές τους.

Μπορείς να δώσεις μια στέγη στο σώμα

τους, όχι όμως και στην ψυχή τους, γιατί η

ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο,

που εσύ δεν μπορείς να επισκεφτείς  ούτε

και στα όνειρά σου...

Χαλίλ  Γκιμπράν, Ο προφήτης

– Γιατί γυρίζεις αργά κάθε βράδυ;

– Δε μ' αρέσουν οι φίλοι σου.

– Σας το λέω από τώρα. Φέτος το καλο-

καίρι θα πάω διακοπές με τους φίλους μου.

– Θέλω χρήματα, για να αγοράσω μοτοσι-

κλέτα (ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρονικό συγ-

κρότημα κτλ.)

– Αποφάσισα να παρατήσω το σχολείο.

– Αν εξακολουθήσετε αυτή την τακτική,

σας το δηλώνω ότι θα φύγω από το σπίτι.

– Πρέπει να βελτιώσεις την επίδοση σου

στο σχολείο. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα

αλλά και υποχρεώσεις.

Πόσες φορές δεν γινόμαστε μάρτυρες

τέτοιων σκηνών σε οικογένειες  όπου

υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των

γονιών και των παιδιών; Μήπως είναι

πολύ φυσιολογικό από τη στιγμή που μι-

λάμε για διαφορετικές στάσεις και απόψεις

γύρω από τη ζωή, την ψυχαγωγία ,την εν-

δυμασία, την αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου ανάμεσα σε δύο ή και τρεις γενιές

,όταν στην οικογένεια συμβιώνουν και οι

γιαγιάδες ή οι παππούδες μας; Ποιες είναι

οι απόψεις των ειδικών;

Ζητήσαμε την επιστημονική άποψη

από την κ. Ντίνου Ειρήνη, κοινωνική λει-

τουργό και θέσαμε ορισμένα ερωτήματα

που πιστεύουμε ότι απασχολούν την πλει-

οψηφία των μαθητών ,αλλά και των γο-

νιών.

Ερ:Ποια είναι η άποψή σας  για τις σχέ-

σεις γονέων και παιδιών σήμερα;

Απ: Οι σχέσεις των γονέων και των παι-

διών είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που είχαν

πάντα οι γονείς με τα παιδιά τους .Με τη

διαφορά ότι οι σημερινοί γονείς είναι πιο

απελευθερωμένοι και τα παιδιά έχουν με-

γαλύτερη ελευθερία και περισσότερα προ-

νόμια. Βέβαια, οι απαιτήσεις της κοινωνίας

είναι αυξημένες, με αποτέλεσμα τα παιδιά

να έχουν πιο πολλές υποχρεώσεις. Όμως

οι σχέσεις είναι ίδιες. Σχέσεις αγάπης και

στοργής. 

Ερ:Στην εποχή μας οι μαθητές έχουν επι-

βαρυνθεί με πολύ διάβασμα και δεν έχουν

ελεύθερο χρόνο. Ποια στάση πρέπει να τη-

ρούν οι γονείς; Τι θα τους συμβουλεύατε;

Απ: Η προτεραιότητα των μαθητών είναι

το διάβασμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι

πρέπει τα παιδιά να “βομβαρδίζονται” συ-

νεχώς με τις αυξημένες απαιτήσεις της

εποχής, χρειάζεται δημιουργικός ελεύθε-

ρος χρόνος για τους μαθητές, όμως να

υπάρχουν όρια, τα οποία η κάθε οικογέ-

νεια διαμορφώνει με τον δικό της τρόπο.

Το να γνωρίζουν οι γονείς που βρίσκεται

το παιδί του ή τι ώρα γυρνάει σο σπίτι είναι

σημαντικό.  

Ερ:Πρέπει οι γονείς να παροτρύνουν τα

παιδιά τους να ασχολούνται με εξωσχολι-

κές δραστηριότητες ή μήπως όχι λόγω

των πολλαπλών κινδύνων που υπάρχουν

στον κοινωνικό περίγυρο ( κάπνισμα, ναρ-

κωτικά, βία ,κακή επιρροή από φίλους );

Απ: Τα παιδιά είναι καλά να ασχολούνται

με δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριό-

τητες. Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά

πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές δρα-

στηριότητες, πρώτα απ’όλα για την ποινι-

κοποίηση τους και έπειτα για να

διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Η εξέλιξη

της τεχνολογίας, που χωρίς αμφιβολία,

είναι χρήσιμη, έχει οδηγήσει στην αποξέ-

νωση των νέων. Όσον αφορά, τους κίνδυ-

νους που υπάρχουν στον κοινωνικό

περίγυρο, τα παιδιά πρέπει να ενημερώ-

νονται για τους κίνδυνους αυτούς και για

τις συνέπειές τους. Όμως, η προσωπικό-

τητα του παιδιού και τα ερεθίσματα που

έχει, η ενημέρωση που έχει δεχτεί παίζουν

πολύ σημαντικό ρόλο πως θα χειριστεί ένα

παιδί τους κινδύνους – κοινωνικά φαινό-

μενα που θα παρουσιαστούν. Άλλωστε

μην ξεχνάτε ότι οι κίνδυνοι που αναφέρετε

υπήρχαν σε κάθε εποχή και θα υπάρχουν.

Ερ:Τα παιδιά, και ιδίως οι έφηβοι, ποια

στάση πρέπει να τηρούν απέναντι στους

γονείς;

Απ: Δεν υπάρχει “κανόνας” για τη συμπε-

ριφορά των παιδιών απέναντι στους γο-

νείς. Στην εφηβεία τα παιδιά αισθάνονται

ότι οι ίδιοι τα γνωρίζουν όλα , ότι έχουν την

δύναμη να τα κάνουν όλα. Μην  ξεχνάτε

ότι  και  οι  γονείς  σας  έχουν   περάσει

από  το  στάδιο  στο  όποιο  βρίσκεστε

εσείς.  Κατά  την  γνώμη  μου ,  δεν  πρέ-

πει  να  χαθεί  ο  σεβασμός  προς  τους

γονείς,  οι  όποιοι  προσπαθούν με  πολλή

αγάπη για  το  καλύτερο.    

Ερ: Όταν οι γονείς είναι υπερπροστατευ-

τικοί πώς πρέπει να αντιδρούν τα παιδιά;

Απ: Όσο  αναφορά  τους  γονείς  που

είναι  υπερπροστατευτικοί ,  αυτό  που

έχω  να  πω  είναι  ότι  πρέπει  να  βοηθάμε

τα  παιδιά  να  αναλαμβάνουν  ρόλους-ευ-

θύνες  και  πρωτοβουλίες.  Με   αυτό  το

τρόπο  αναπτύσσεται  το  αίσθημα  της

υπευθυνότητα  και  της  αυτονομίας. Σε

όλες  της  περιπτώσεις όμως ,  πρέπει  να

υπάρχουν  “όρια”, τα  όποια  πρέπει  να

τηρούνται  από  όλες   της   πλευρές.

Ερ:Πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει

στη δημιουργία καλού κλίματος στο οικο-

γενειακό περιβάλλον; Πόσο απαραίτητη

είναι η συνεργασία  εκπαιδευτικών, γο-

νέων, μαθητών;

Απ: Το  σχολείο  παίζει  πολύ  σημαντικό

ρολό  στην  ανάπτυξη ενός  παιδιού, μετά

την  οικογένεια βεβαία. Η συνεργασία  γο-

νέων- εκπαιδευτικών-μαθητών είναι  απα-

ραίτητη. Το σχολείο μπορεί  να

λειτουργήσει  συμβουλευτικά, για  την  δη-

μιουργία  καλού  κλίματος  στο  οικογενειακό

περιβάλλον. Επίσης , μπορεί  να  ανίχνευση

ένα  πρόβλημα  και  να  βοηθήσει  στην

επίλυση  του  καθώς  επίσης  να   παρέχει

ενημέρωση  στην  οικογένεια  για   θέματα

που  προκύπτουν. Για  να  υπάρχει  αποτέ-

λεσμα  όμως,  χρειάζεται  καλή  συνεργασία

μεταξύ  σχολείου  και οικογένειας.   

Ερ:Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε

στους γονείς και στους εφήβους;

Απ: Οι  έφηβοι  καλό  θα  ήταν  να  θέσουν

τη  προτεραιότητες τους  και  να είναι  αφο-

σιωμένοι  στον  στόχο τους .Η  ζωή  είναι

μπροστά  σου  για  να  πραγματοποιήσετε

τα  όνειρα  σου  τη  προσδοκία σου!  Απο-

λαύστε αυτό  που  σου  προσφέρει  η  ηλι-

κία σου  και  προσπαθήστε  να  κρατήσετε

μέσα  σας  κάποιες  βασικές  αρχές  και

άξιες,  οι  οποίες  δημιουργούν  μια  ολο-

κληρωμένοι  προσωπικότητα. Όσον  ανα-

φορά  στους  γονείς  είναι  φυσιολογικό  να

ανησυχούν  για  τα  παιδιά  τους  και  το

μέλλον  τους. Όμως  σε  όλα    χρειάζεται

ισορροπία  για  να   έχουμε τα  καλυτέρα

αποτελέσματα.  

Παπακώστα Ελένη

Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Σχέσεις Γονέων και Παιδιών
Σελίδα:3



Ενότητα: Συνεντεύξεις

Τα αετόπουλα
► Διά ζώσης μαρτυρίες αγωνιστών του 1940 σε μαθητές του σχολείου μας

1η Συνέντευξη
Με αφορμή την εθνική εορτή της

28ης Οκτωβρίου, είχαμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε έναν από τους πιο
ενεργούς αγωνιστές των Τρικάλων,
τον κ. Λέγκα Ελευθέριο. Γεννηθείς  το
1932 ο κ. Λέγκας και προερχόμενος
από τα Τρίκαλα και την Κρανία
Ασπροποτάμου, έχει γνωρίσει τα διά-
φορα στάδια της Ελλάδας τόσο σε
πολιτικό, όσο και σε κοινωνικό επί-
πεδο. Έτσι, αντλήσαμε αρκετές πλη-
ροφορίες για την τότε δράση του, που
αποσκοπούσε στον αγώνα εναντίον
των Γερμανών που είχαν καταβάλλει
την Ελλάδα.

Με την συμμέτοχη του στα ‘Αετό-
πουλα’, ενεργή ομάδα κατά των Γερ-
μανών, και σε συνεργασία με άλλους
αγωνιστές , βοήθησε αρκετά στην εξέ-
λιξη του αγώνα στην περιοχή των Τρι-
κάλων. Τα άτομα που έπαιρναν μέρος
στην συγκεκριμένη οργάνωση, μετέ-
φεραν έγγραφα αλλά και προκηρύ-
ξεις, μοίραζαν εφημερίδες με έντονο
πατριωτικό περιεχόμενο και έγραφαν
συνθήματα στους τοίχους κατά των
Γερμανών.  

Ο κ.  Λέγκας παρόλο την μικρή του
ηλικία, μπήκε στο αντιστασιακό
πνεύμα  που απαιτούσαν οι καταστά-
σεις και αγωνίστηκε έντονα για την
πατρίδα του. Προερχόμενος από μια
οικογένεια του ιδίου αντιστασιακού
ήθους δεν ήταν ο μόνος που είχε επι-
λέξει αυτό τον τρόπο ζωής. Ο αδερ-
φός του στην ηλικία των μόλις
δεκαπέντε ετών συνελήφθη  από Γερ-
μανούς λόγω της έντονης δράσης του
και πέρασε 5 ολόκληρους μήνες στο
στρατόπεδο των Τρικάλων. 

Μια από την σημαντικότερη συμμε-
τοχή του στην αντίσταση, ήταν παρά-
δοση της σημαίας με τον σύνθημα ‘
ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ-ΕΠΟΝ’ στον Βασίλη Αλε-
ξίου και Γεώργιο Γιάγκο, οι οποίοι
έπειτα κρέμασαν την σημαία στο σημε-
ρινό τζαμί. Η συγκεκριμένη κίνηση
αποτελούσε έντονη αντιστασιακή ενέρ-
γεια  καθώς το τζαμί δεν ήταν τίποτα
παρά μόνο το φρούριο των Γερμανών. 

Στο τέλος την συζήτησής μας με τον
κ. Λέγκα, διαπιστώσαμε πως ένα από
τα μεγαλύτερα αιτήματά του ήταν η
απόδοση την ελληνικής ιστορίας
στους μαθητές όπως πραγματικά συ-
νέβη. Σύμφωνα με τον κ. Λέγκα, η κοι-
νωνία έχει την τάση να παραποίει τα
ιστορικά γεγονότα έτσι ώστε να μην
αντικρούουν τα σημερινά καθεστώτα
και το πολιτικό ήθος. Πρέπει να κατα-
νοήσουμε την σημασία την ελληνικής
ιστορίας και να την εκτιμήσουμε ‘ατό-
φια’ όπως πραγματικά εξελίχθηκε.

2η Συνέντευξη
Το σχολείο μας είχε την τιμή να φι-

λοξενήσει στις 27 Οκτωβρίου έναν
επιζήσαντα από την περίοδο της Γερ-
μανο-Ιταλικής Κατοχής στην περιοχή
της Θεσσαλίας, τον κ. Γούλα. Ο ίδιος
γεννήθηκε το 1927 στο ορεινό χωριό
των Τρικάλων, Καλογήροι και ήταν
γόνος μιας πολύτεκνης οικογένειας. 

Καθίσαμε μαζί του και μας διηγή-
θηκε κάποια γεγονότα της εποχής του
’40 , τα οποία σημάδεψαν τη ζωή του.
Ο ίδιος λέει: ‘’Όταν οι Γερμανοί ήρθαν
στα Τρίκαλα εγώ ήμουν 13 ετών. Χα-
ρακτηριστικά θυμάμαι ένα περιστα-
τικό. Βρισκόμουν στα Φάρσαλα
Λαρίσης όπου οι αντάρτες είχαν αιχ-
μαλωτίσει αρκετούς Ιταλούς τη στιγμή
που εκείνοι βομβάρδιζαν την περιοχή.

Λόγω των κινδύνων αναγκαστήκαμε
να καταφύγουμε στην Καρδίτσα όπου
φιλοξενηθήκαμε για μία βραδιά. Την
επόμενη ημέρα, πήγαμε στο Μπελέ-
τσι, το σημερινό Παλαιομονάστηρο.
Εκεί θυμάμαι σαν χθες τα ιταλικά αε-
ροπλάνα να βομβαρδίζουν το χωριό.
Μάλιστα μια κοπέλα σκοτώθηκε.
Αναγκαστήκαμε, λοιπόν, να φύγουμε
προς την Πύλη και τα ορεινά της
πόλης’’. 
Στη συνέχεια, ο κ. Γούλας μας μίλησε
για τις αντιστασιακές οργανώσεις που
δημιουργήθηκαν κατά των ξένων κα-

τακτητώντην περίοδο εκείνη.
Ο ίδιος θυμάται:’’ Κατατάχθηκα στην

ΕΠΟΝ σε ηλικία 17 ετών , όπως και
πολλά άλλα νέα παλικάρια. Το 1944,
εγώ ο ίδιος έγραψα στον τοίχο του
ρολογιού μιας εκκλησίας, που μάλι-
στα εκείνη την ώρα έδειχνε 12 παρά
5 ,το σύνθημα ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΑΡΜΑΤΑ.
Την επόμενη ημέρα 10 πολίτες κατα-
τάχθηκαν στην ΕΛΛΑΣ, παρουσιά-
στηκαν στο χωριό Μεγάρχη και
ανέλαβαν διοικητικές υποχρεώσεις.
Μάλιστα, κάποιες μέρες αργότερα, η
ομάδα του περιβόητου Νικηταρά ανέ-
βηκε στα Χάσια για να προλάβουν
τους Γερμανούς.

Τέλος, ο κ. Γούλας αναφέρθηκε στην
επίθεση των Γερμανών το 1946 στα
ορεινά του νομού και συγκεκριμένα τα
χωριά Ελάτη και Στουρναρέικα. ‘’Οι
Έλληνες αγωνίστηκαν με πάθος, ζήλο
και ψυχή για να  απελευθερώσουν την
πατρίδα και το έθνος μας. Μακάρι η
χώρα μας να μην πέσει ξανά στα
χέρια ξένων κατακτητών’’, ευχήθηκε ο
αγωνιστής.

Λαζαρίνα Κωνσταντίνα
Μόκα Θεοδώρα

Πουλιανίτη Βασιλεία
Παπαζήση Σοφία
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Ενότητα: Γεγονότα

Μετανάστευση
► Αιγαίο Πελάγος: ‘Ενα απέραντο νεκροταφείο ψυχών

Η μετανάστευση είναι ένα φαινό-
μενο με ανελλιπή παρουσία στην πο-
ρεία της ανθρώπινης ζωής. Τα
τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει με-
γάλες διαστάσεις, καθώς οι άνθρωποι
που κατοικούν κατά κύριο λόγο σε
φτωχές και υπό ανάπτυξη χώρες,
προσδοκούν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης.

Πόνο και εξαθλίωση δείχνουν τα
πρόσωπα των ανθρώπων αυτών
που αναγκαστικά έφυγαν από την
πατρίδα τους και βρέθηκαν στοιβαγ-
μένοι στα μεγάλα νησιά και αστικά
κέντρα. Άνθρωποι με διαφορετικές
κουλτούρες, άλλες συνθήκες και νο-
οτροπία (όπως δείχνει και η εμφά-
νιση τους) καλούνται να επιβιώσουν
σε σκληρές συνθήκες διαβίωσης.
Χωρίς στέγη, πόσιμο νερό, υγειονο-
μική περίθαλψη, κοιμούνται στους
δρόμους. Μητέρες αγκαλιάζουν τα
παιδιά τους προσπαθώντας να τα
προστατέψουν...

Κι όλοι μαζί εκτεθειμένοι στο κρύο
και την ζέστη, κουρασμένοι από την
αναμονή ενός καλύτερου αύριο (που

ίσως δεν έρθει ποτέ) κάνουν κουρά-
γιο και προσπαθούν να σταθούν ο
ένας δίπλα στον άλλον.

Και η εικόνα αυτή είναι καθαρά “ελ-
ληνική” και φωτογραφίζει την Ελλάδα
του σήμερα. Μια Ελλάδα, που όπως
δείχνει η πραγματικότητα, στέκεται
ανήμπορη να “υποδεχτεί” τους ανα-
ξιοπαθούντες αλλά ξέρει καλά να δεί-
χνει τον οίκτο της. Αυτό όμως δεν
φτάνει για να βγουν από το αδιέξοδο
άνθρωποι που δικαιούνται μια ζωή με
αξιοπρέπεια και τέτοια που ταιριάζει
σε Ανθρώπους.
Αιγαίο --- Νεκροταφείο ψυχών

Μέσα σε λιγότερο από τρία 24ωρα
πνίγηκαν 48 πρόσφυγες στο Αιγαίο! -
Οι Τούρκοι διακινητές προσφέρουν
«εκπτώσεις» έως και 50% για να κά-
νουν το ταξίδι μέσα σε φουσκωτές
βάρκες σε άσχημες καιρικές συνθήκες!

Μία από τις χειρότερες ναυτικές
τραγωδίες με θύματα πρόσφυγες ζει
τις τελευταίες ημέρες η περιοχή του
Αιγαίου, που έχει μετατραπεί σε νε-
κροταφείο ψυχών. Μέσα σε λιγότερο
από τρία 24ωρα τουλάχιστον 48 άν-
θρωποι στην προσπάθειά τους να
φτάσουν στα ελληνικά παράλια από
τα τουρκικά έχασαν τη ζωή τους. Στην
πλειονότητά τους τα θύματα είναι
μικρά παιδιά και βρέφη.
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Αργυρούλα Μπένια
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Σαν σήμερα, 18 Οκτωβρίου του
1920, ήρθε στη ζωή, η Μαρία Αμαλία
(Μελίνα) Μερκούρη, μία από τις κορυ-
φαίες φυσιογνωμίες του ελληνικού θε-
άτρου και κινηματογράφου και ηγετική
μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Η
google αφιέρωσε  στη μνήμη της την
αρχική της σελίδα (doodle) κάτι που
στάθηκε αφορμή για την αναφορά
αυτή στη μνήμη της.

Η οικογένεια Μερκούρη είχε απώ-
τερη καταγωγή από την Αργολίδα και
μέλη της είχαν πολεμήσει στην επανά-
σταση του 1821.Γεννήθηκε στο σπίτι
του παππού της Σπύρου Μερκούρη,
ο οποίος διατέλεσε δήμαρχος Αθηνών
για περίπου είκοσι χρόνια. Ο πατέρας
της, Σταμάτης, ήταν αξιωματικός του
Ιππικού και χρημάτισε βουλευτής και
υπουργός .

Μεγάλη ηθοποιός βραβευμένη με
διεθνή βραβεία και παγκόσμιας ακτι-
νοβολίας προσωπικότητα διετέλεσε
υπουργός Πολιτισμού όλων των κυ-
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Θεατρική πορεία

Το Σεπτέμβρη του 1938 η Μελίνα
γίνεται δεκτή στη Δραματική Σχολή
του Εθνικού Θεάτρου με συμμαθητές,
μεταξύ άλλων, τη Δέσπω Διαμαντί-
δου, την Αλέκα Παΐζη, τον Ανδρέα Φι-
λιππίδη, τον Αλέξη Δαμιανό κ.ά. Το
χειμώνα του 1939 παντρεύεται τον
Παναγή Χαροκόπο.

Πρωτοεμφανίζεται στη θεατρική
σκηνή το 1944 στο Θέατρο Βρετάνια
με το θίασο του Γιώργου Παππά και
Αντώνη Γιαννίδη, με το έργο του: 
• Αλέξη Σολομού "Το μονοπάτι της
Λευτεριάς"  και ακολουθεί το έργο του:
• Laszlo Bus-Fekete "H κόμισσα και ο
καμαριέρης".
Κινηματογράφος

Αρκετά σημαντική ήταν και η πορεία
της στον διεθνή και ελληνικό κινηματο-
γράφο. Της χάρισε αρκετά βραβεία με
κορυφαίο το βραβείο πρώτης γυναι-
κείας ερμηνείας του Φεστιβάλ των
Καννών και επίσης μία υποψηφιότητα
για Όσκαρ γιά το Ποτέ την Κυριακή
(Never on Sunday) το οποίο έχασε
απ'την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1960.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
έγινε με ένα θεατρικό έργο που είχε

γραφτεί από τον Ιάκωβο Καμπανέλλη
ειδικά για τη Μελίνα Μερκούρη, το
"Στέλλα με τα κόκκινα γάντια", που
στην ταινία είχε τον τίτλο "Στέλλα"
(1955). Η ταινία αυτή ήταν η μόνη που
έκανε η Μελίνα Μερκούρη με ελληνική
παραγωγή.

Το 1956 - Συνεργάζεται με το με-
γάλο έρωτα της ζωής της τοv Ζυλ Ντα-
σέν και γυρίζουν την ταινία "Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται" (Celui qui doit
mourir) βασισμένη στο μυθιστόρημα
του Νίκου Καζαντζάκη

Παράλληλα είχε σπουδαία πορεία
στη δισκογραφία καθώς έχουν κυκλο-
φορήσει πάνω από δεκαπέντε δίσκοι
της, πέρα από soundtrack ταινιών και
θεατρικών παραστάσεων. Έχει τρα-
γουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέ-
τες:Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο,
Μαρκόπουλο, Τσιτσάνη αλλά και κο-
ρυφαία ερμηνεία μουσικών έργων των
Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ. Εμ-
φανίσεις έκανε και στην τηλεόραση, σε
σειρά ντοκιμαντέρ του BBC σε επεισό-
διο με τίτλο "Η Ελλάδα της Μελίνας",
από όπου και ο ομώνυμος δίσκος του
Σταύρου Ξαρχάκου, όπως και σε σή-
ριαλ και εκπομπές στη Γαλλική και τη
Γερμανική τηλεόραση. Επίσης έγραψε
και ένα βιογραφικό βιβλίο με τίτλο
"Γεννήθηκα Ελληνίδα", του οποίου τα
έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν
για τον αντιδικτατορικό αγώνα. 
Πολιτική σταδιοδρομία

Το πραξικόπημα της 21 Απριλίου
την βρίσκει στο εξωτερικό όπου πα-
ρουσιάζει στο Μπρόντγουει το «Ίλια
Ντάρλινγκ». Εμφανίζεται στις κάμερες
των αμερικανικών μέσων και δηλώνει
κλαίγοντας: «Σας παρακαλώ μην πάτε
στη χώρα μου».

Κατά τη διάρκεια της επταετίας
(1967-1974) πολέμησε σφοδρά τη
Χούντα, χρησιμοποιώντας τη φήμη
και τη λάμψη που είχε αποκτήσει. Από
το εξωτερικό δίνει αγώνα κατά της
χούντας των συνταγματαρχών, οι
οποίοι σπεύδουν να της αφαιρέσουν
την ελληνική ιθαγένεια και κατάσχε-
σαν την περιουσία της στην Ελλάδα.
Όταν η Μελίνα πληροφορείται την
απόφαση της χούντας κάνει την ιστο-
ρική δήλωση:  «Γεννήθηκα Ελληνίδα

και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Παττακός
γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει
φασίστας.» Επεδίωξε και συναντή-
θηκε με πολιτικούς αλλά και με πνευ-
ματικές προσωπικότητες παγκοσμίου
κύρους, με σκοπό να τους ευαισθητο-
ποιήσει ενάντια στη χούντα. Κατά την
διάρκεια των αγώνων της έγιναν εναν-
τίον της απόπειρες δολοφονίας, μία
από τις οποίες παραλίγο να της στε-
ρήσει τη ζωή. 

Διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού κατά
τα χρονικά διαστήματα 1981-1989 και
1993-1994, θέση η οποία της έδωσε
το έναυσμα για να ξεκινήσει εκστρα-
τεία για την επιστροφή των κλεμμένων
μαρμάρων της Ακρόπολης από τον
Λόρδο Έλγιν, τα οποία βρίσκονται στις
προθήκες του Βρετανικού Μουσείου,
να δημιουργήσει το θεσμό των δημο-
τικών περιφερειακών θεάτρων (γνω-
στά ως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) με σκοπό την
πολιτιστική ανάπτυξη της ελληνικής
περιφέρειας αλλά και τον θεσμό των
πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευ-
ρώπης, με πρώτη την Αθήνα το 1985.
Το 1990 διεκδίκησε την δημαρχία της
Αθήνας, χωρίς όμως επιτυχία. Στη
δεύτερη θητεία της στο υπουργείο πο-
λιτισμού δίνει μεγάλη σημασία στην ει-
σαγωγή του πολιτισμού και της
θεατρικής αγωγής στα σχολεία, αλλά
καταβεβλημένη από πολύχρονη μάχη
με τον καρκίνο άφησε την τελευταία
της πνοή στο νοσοκομείο Memorial
της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 6 Μαρ-
τίου του 1994.

Προκειμένου να κάνει εφικτή την
επιστροφή των Γλυπτών, το 1989 κή-
ρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή
ενός νέου Μουσείου της Ακρόπολης,
δίνοντας παράλληλα έμφαση στις ερ-
γασίες αναστήλωσης της Ακρόπολης
αλλά και στη διάσωση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς. Επίσης δική της
ιδέα ήταν και η ενοποίηση του ιστορι-
κού κέντρου της Αθήνας, για τη δημι-
ουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου.
«Είναι επιτακτική ανάγκη, είναι χρέος
της Ελλάδας να διασώσει την καρδιά
της ιστορίας της, την καρδιά της Αθή-
νας, το ιστορικό της κέντρο, μ' ένα
έργο που θα αλλάξει παντελώς την ει-
κόνα και τη ζωή στο κέντρο της
πόλης»

«Πρέπει να καταλάβετε τι σημαί-
νουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα για
μας. Είναι το καμάρι μας. Είναι οι θυ-
σίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμβολο
ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δη-
μοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδο-
ξία και το όνομά μας. Είναι η ουσία της
ελληνικότητάς μας» δήλωσε και συμ-
πλήρωσε: «Αν με ρωτήσετε εάν θα ζω
όταν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα
επιστρέψουν στην Ελλάδα, σας λέω
πως ναι, θα ζω. Αλλά κι αν ακόμη δεν
ζω πια, θα ξαναγεννηθώ».

Βερβέρα Κωνσταντίνα
http://el.wikipedia.org

Ενότητα: Αφιέρωμα

Μελίνα Μερκούρη
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Call of the wild is a book written
by Jack Londodn and was published
in 1903 in Yukon, Canada.

Black Beauty is a story about a
horse told by the horse's point of
view. He started his life in a field with
his mother and he was trained gently
to become a working horse.

He was sold many times and all his
owners weren't nice. Some whipped
him and worked him too hard and
some didn't feed him enough.

His final owners were 2 sisters that
treated him very well and he was
able to enjoy his later years in a pas-
ture with a warm stable to sleep and
enough to eat.

Anna Sewell is the author of the
novel wich was published in 1877.

I read part of "Black Beauty" in my
school book and "Call of the wild"
from a book I borrowed.

Both books were based on the
same period of time and both of
them talk about animals. Both ani-
mals had good and bad owners and
experienced good and bad mo-
ments. The difference in the two sto-
ries is that Buck in "Call of the wild"
finds himslef while Black Beauty
finds peace.

Call of the wild is a book written by
Jack London. It tells the story
through the eyes of a dog named
Buck.

Buck lived in a big house and was
owned by a judge but one day one of
the judge's workers stole Buck and
sold him to men that were looking for
big dogs to pull dog-sleds in Canada
and Alaska. Being half St. Bernard
and half shepherd, Buck was perfect
to pull sleds.

Buck's life changed drastically.
Buck had to work hard all day pulling

sleds, first to deliver mail in Canada
and then pulling sleds for gold
hunters in Alaska. Buck would get
terribly abused by the men and the
dogs when he did something wrong
and also because they would work a
lot. The food that was given to Buck
wasn't enough and he was con-

stantly hungry.
Buck felt a calling within him as

time went by and he felt it was him
connecting with his past lives. He
learned how to defend himself from
the other dogs and wolves. He
learned how to become a leader.

He was sold many times and
through the abuse he learned not to
trust anyone until John Thornton
came into his life. He was a good
man who stopped Buck's abuse and
took care of Buck's wounds and his
hunger and as time was passing by
Buck became healthy again.

During this time, Buck kept going
deeper into the forest finding out
more about himself. One day when
he returned he found Thornton killed
by the Indians and Buck's basic in-
stinct was to kill the Indians and so,
he attacked and killed many of them.
After that he returned to the forest

and became a part of the wolf pack.
I think the meaning of this story is
about finding oneself. To find what's
inside of each of us in order to take
care of ourselves and survive in the
world.

Παπαθανασίου Αλεξάνδρα

Ενότητα: Κριτική Βιβλίου

Call of the wild - Black Beauty



Ενότητα: Συνέντευξη

Το επάγγελμα του στρατιωτικού
► Απαιτούνται γνώσεις για να ανταπεξέλθεις

Σελίδα: 8

Ερ: Για ποιο λόγο επέλεξες το επάγ-

γελμα σου;

Απ: Πριν από τριάντα χρόνια τελει-

ώνοντας το σχολείο επέλεξα να ακο-

λουθήσω το επάγγελμα του

στρατιωτικού. Τότε οι στρατιωτικές

σχολές δεν ήταν τόσο επιθυμητές όσο

σήμερα. Δεν υπήρχε οικονομική κρίση

και έτσι ήταν εύκολο για έναν από-

φοιτο λυκείου να βρει μια θέση στην

αγορά εργασίας. 

Συνεπώς επέλεξα να γίνω στρατιω-

τικός όχι για να αποκατασταθώ επαγ-

γελματικά. Βέβαια πολύ λίγα

πράγματα γνώριζα για το επάγγελμα

του στρατιωτικού και συγκεκριμένα ότι

ο στρατός οδηγεί σε λιτή και σπαρτιά-

τικη ζωή, με πειθαρχία, οργάνωση και

τάξη.

Ερ: Ποια τα θετικά και ποια τα αρνη-

τικά στοιχεία του επαγγέλματος του

στρατιωτικού;

Απ: Το επάγγελμα του στρατιωτικού

όπως και κάθε άλλο έχει θετικά και αρ-

νητικά στοιχεία. Το σημαντικότερο και

το πιο θετικό απ’ όλα στο συγκεκρι-

μένο επάγγελμα είναι ότι πρέπει να

προσφέρεις συνεχώς χωρίς φειδώ

χρόνου και κόπου. Κατά πρώτο λόγο

αυτό αφορά την καθημερινότητα της

εργασίας , όπως η εκπαίδευση του

προσωπικού, η συντήρηση των οπλι-

κών συστημάτων και η απόκτηση

νέων γνώσεων σχετικά με τα οπλικά

συστήματα και τις μεθόδους της τακτι-

κής του πολέμου.

Επίσης ιδιαίτερα ξεχωριστό στο

στρατιωτικό επάγγελμα, το οποίο μά-

λιστα χαρακτηρίζεται και ως λειτούρ-

γημα, είναι η κοινωνική προσφορά του

στρατού. Η προσφορά αυτή του στρα-

τού αφορά την υγεία του κοινωνικού

συνόλου, με την διάθεση μέσων για

την διακομιδή αρρώστων, την εθελον-

τική αιμοδοσία του στρατιωτικού προ-

σωπικού κ.α. 

Ακόμη υπάρχει η κοινωνική προ-

σφορά σε έργα υποδομής με την διά-

θεση μηχανημάτων και προσωπικού

του στρατού. Η προσφορά προς το

περιβάλλον με την επιτήρηση από το

στρατιωτικό προσωπικό των δασικών

περιοχών και τη συμμετοχή του σε κα-

τασβέσεις πυρκαγιών, καθώς επίσης

και η παροχή βοήθειας με μέσα και

προσωπικό σε πληγείσες από θεομη-

νίες περιοχές.

Γενικά το στρατιωτικό επάγγελμα θα

μπορούσα να το χαρακτηρίσω πως

έχει μόνο θετικά στοιχεία. Μοναδική

ίσως εξαίρεση είναι η ταλαιπωρία που

υφίσταται η οικογένεια του στρατιωτι-

κού από τις συχνές μετακινήσεις και

μεταθέσεις. Επίσης αρνητικό στοιχείο

είναι η πολύωρη απουσία του στρα-

τιωτικού από την οικία του διότι είναι

ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει ωρά-

ριο εργασίας.

Ερ: Ποιες οι δυνατότητες εξέλιξης

μέσα από το επάγγελμα του στρατιω-

τικού;

Απ: Οι δυνατότητες εξέλιξης μέσα

από το επάγγελμα του στρατιωτικού

είναι εξαιρετικές. Ο επαγγελματίας

στρατιωτικός πρέπει να έχει άριστη

σωματική και φυσική κατάσταση.

Ακόμη έχει τη δυνατότητα να αποκτά

συνεχώς νέες γνώσεις όσον αφορά τα

καινούρια οπλικά συστήματα και

μέσα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να

αποκτά γνώσεις για τις τακτικές μεθό-

δους της πολεμικής τέχνης. 

Σημαντική είναι και η απόκτηση ακα-

δημαϊκής μόρφωσης, όπως η εκμά-

θηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση

στην πληροφορική, το διεθνές δίκαιο,

την πολιτική ιστορία, πολιτικές και οι-

κονομικές επιστήμες κ.α., προκειμέ-

νου να εργαστεί και να δράσει σε

διακρατικό επίπεδο.

Ερ: Τι έχετε να μας πείτε για την επαγ-

γελματική ενασχόληση του στρατιωτι-

κού σε διακρατικό επίπεδο;
Απ: Η εργασία ενός στρατιωτικού σε
διακρατικό επίπεδο είναι ένας από
τους σημαντικότερους στόχους στη
στρατιωτική καριέρα καθενός, καθώς
είναι μικρό το ποσοστό που μεταβαίνει
στο εξωτερικό γι’ αυτό το σκοπό. 
Η χώρα μας στέλνει στρατιωτικό προ-
σωπικό στο εξωτερικό σε ειρηνευτικές
αποστολές και σε διεθνή στρατηγεία. 
Η εργασία σε διακρατικό επίπεδο όταν
πρόκειται για ειρηνευτικές αποστολές
εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Αν και
η χώρα μας δε συμμετέχει σε επιχει-
ρήσεις πρώτης γραμμής για λόγους
ασφαλείας του προσωπικού, παρ’
όλου αυτά υπήρξαν ανθρώπινες απώ-
λειες σε αυτές τις αποστολές. Η χώρα
μας σε ειρηνευτικές αποστολές συμ-
μετέχει παρέχοντας υποστήριξη διοι-
κητικής μέριμνας.
Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή
μας σε διεθνή στρατηγεία. Έλληνες επι-
τελής σε διάφορα επίπεδα διοίκησης
εργάζονται με συναδέλφους τους από
άλλες χώρες. Η επιτελική συνεργασία
και η συνύπαρξη άλλες εθνότητες δεν
εμπεριέχει κινδύνους όπως στις ειρη-
νευτικές αποστολές. Πλην όμως απαι-
τούνται περισσότερες γνώσεις όσον
αφορά τις ξένες γλώσσες, άριστη
γνώση και χειρισμό ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και ειδικές εκπαιδεύσεις σε
στρατιωτικά σχολεία για την απόκτηση
ιδιαιτέρων γνώσεων στην πολεμική
τέχνη.

Ρεντζελά Φαίη



Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Πλατεία και Τεχνολογία
► Από τα ξύλινα παγκάκια στο παγκόσμιο ιστό 

Σελίδα: 9

Φωτοβολταϊκό «δέντρο» στην

κεντρική πλατεία Τρικάλων
Ένα φωτοβολταϊκό «δέντρο» στην

κεντρική πλατεία της πόλης.

Πρόκειται για μια νέα τεχνολογική

καινοτομία, υπέρ ατόμων με αναπη-

ρία, αλλά και με λύσεις για τους πολί-

τες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Εβδομάδας Κινητικότητας.

Πρόκειται μια κατασκευή με διπλό

στόχο: Ο ένας, είναι η παραγόμενη

ενέργεια να μεταφέρεται στα «κλαδιά»

και να δίνεται φως μέσω των λαμπτή-

ρων τύπου led που φέρει το δέντρο.

Ο δεύτερος, είναι η χρήση της ενέρ-

γειας αυτής για τη φόρτιση κινητών και

ηλεκτρικών αμαξιδίων που χρησιμο-

ποιούν άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, μία οθόνη αφής, τοπο-

θετημένη στον κάτω μέρος του «κορ-

μού» του δέντρου επιτρέπει στους

χρήστες να πλοηγηθούν στο διαδί-

κτυο, να βρουν σημεία ενδιαφέροντος

στην περιοχή, να χρησιμοποιήσουν τη

δυνατότητα κλήσης μέσω διαδικτύου

του Skype ή ακόμη και να φωτογρα-

φηθούν στο «δέντρο».

Η συγκεκριμένη πρωτοποριακή κα-

τασκευή του τρικαλινού κ. Θανάση

Ντιντή, τοποθετήθηκε στην κεντρική

πλατεία των Τρικάλων (πλατεία

Ηρώων Πολυτεχνείου, ακριβώς μπρο-

στά από το άγαλμα του Στρατηγού

Στέφανου Σαράφη).
Παππάς Νίκος

www.ert .gr / fotovol ta iko-dentro-st i -

kentriki-platia-trikalon/

Πάμε πλατεία;
Το «Πάμε πλατεία» δεν έγινε τυχαία

σύνθημα στις παρέες. Πράγματι,

παρά την πάροδο του χρόνου, οι πλα-

τείες δεν έπαψαν να αποτελούν στα-

θερό στέκι παρεών και όχι μόνο.

Μικρές ή μεγάλες, τετράγωνες ή

στρόγγυλες, πέτρινες ή τσιμεντένιες,

έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις από

αυτές.

Κάθε φορά που σκεφτόμαστε τη

λέξη «πλατεία», διάφορες εικόνες έρ-

χονται στο μυαλό μας..Τα παιδάκια

που παίζουν κυνηγητό, οι παρέες των

εφήβων που γελάνε ασταμάτητα, οι

μαμάδες που βγάζουν βόλτα τα νεο-

γέννητα μωρά τους, οι διακριτικές, κα-

λοπροαίρετες και καθόλου

κουτσομπόλες κυρίες της γειτονιάς, οι

παππούδες με την εφημερίδα στο

χέρι...Για όλους αυτούς οι πλατείες

είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθη-

μερινότητάς τους.

Φυσικά, οι πλατείες εξελίσσονται,

ανανεώνονται και προσαρμόζονται

στα «θέλω» της κάθε εποχής. Αλλιώς

είναι  οι πλατείες που συχνάζουμε

εμείς, αλλιώς εκείνες, στις οποίες πα-

λιότερα σύχναζαν οι γονείς μας και

φυσικά, αλλιώς οι πλατείες, στις

οποίες θα συχνάζουν οι επόμενες γε-

νιές! Θυμάται κανείς την πλακόστρωτη

πλατεία Παλαιού Δεσποτικού; Πλέον,

ίσως για λόγους ασφαλείας, η πλατεία

έχει αλλάξει μορφή. Το τσιμέντο έχει

αντικαταστήσει το πλακόστρωτο δά-

πεδο, μα ίσως όχι επάξια.

Μπορεί οι ίδιες να έχουν αλλάξει, να

μην είναι όπως παλιά, όμως η ανάγκη

μας να τις επισκεφτούμε δεν θα αλλά-

ξει ποτέ!

Φιλίες, αγάπες, γέλια, κλάματα, τσα-

κωμοί, όλα εκεί! «Best Friends For

Ever» και «Love For Ever» χαραγ-

μένα σε δέντρα, παγκάκια, οπουδή-

ποτε...σου θυμίζει κάτι;

Τη σημερινή εποχή ωστόσο, όπου

τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα, οι

πλατείες αποτελούν λύση στο πρό-

βλημα του πού να πας και να ξοδέψεις

όσο το δυνατόν λιγότερα. Εκεί μπο-

ρείς άφοβα να διασκεδάσεις με την

παρέα σου, να γελάσεις όσο πιο δυ-

νατά μπορείς ή και να κλάψεις, χωρίς

να σε νοιάζει κανείς και τίποτα. 

Οι πλατείες ουσιαστικά, μας δίνουν

την ευκαιρία να δείξουμε στους άλ-

λους τον πιο αληθινό μας εαυτό, να

ξεφύγουμε από τα «δήθεν» και να πε-

ράσουμε καλά!

So, πάμε πλατεία;

Γκορόγια Βασιλική

http://www.pillowfights.gr/gis_mariam/

item4828/%CE%A0%CE%AC%CE%

BC%CE%B5_%CF%80%CE%BB%C

E%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%

CE%B1



Ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει
κάθε κίνδυνο και για να επιβιώσει χρη-
σιμοποιούσε τεχνικές πάλης. Μορφές
αθλητισμού ανιχνεύονταν σε όλους
τους πολιτισμένους λαούς, ιδιαίτερα
σ’εκείνους της Ανατολής.

Η πάλη από τις αρχαιότερες αθλητι-
κές δραστηριότητες συγκαταλέγεται
ματαξύ των βασικότερων στην Κίνα,
την Ιαπωνία, την Ινδία, την Περσία,
αλλά και την Αίγυπτο. Αναφέρεται ότι
ήταν από τα αγαπημάνα αθλήματα
των Αιγυπτίων. Σε διάφορες αναπα-
ραστάσεις τοιχογραφιών και ανάγλυ-
φων βλέπουμε άνδρες να παλεύουν.
Πολλές λαβές εκείνης της εποχής μοι-
άζουν με λαβές της ελευθέρας πάλης
της εποχής μας.
Η πάλη στη Μινωική εποχή (2000-
1450 π.Χ.)

Η πάλη ήταν γνωστή στη Μινωική
εποχή όπως μαρτυρούν εικόνες οι
οποίες βρίσκονται στους τοίχους ανα-
κτόρων. Σε αυτές διακρίνεται με θαυ-
μαστό τρόπο το μυϊκό σύστημα κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Η πάλη διεξα-
γόταν στην Κρήτη από αθλητές που
φορούσαν ειδικά ενισχυμένα κράνη και
παραγναθίδες, άγνωστα στους πολε-
μιστές και είχε χαρακτήρα ειρηνικό.
Διεξαγόταν συγχρόνως με τα ταυροκα-
θάψια στο γενικότερο πλαίσιο εορτών.
Η πάλη στη Μυκηναϊκή εποχή
(1700-1100π.Χ.)
Στη Μυκηναϊκή εποχή ο χαρακτήρας

της κοινωνίας ήταν εντονότερα πολε-
μικός. Οι Μυκηναίοι αντέγραψαν κά-
ποια αθλητικά γυμνάσματα, όπως
είναι η πυγμή και πάλη. Σε αντίθεση
με τη Μινωική Κρήτη, η εικονογραφία
των Μυκηναϊκών αθλημάτων είναι
φτωχή και περιορισμένη. Οι περισσό-
τερες πηγές προέρχονται από αρχαι-
ολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα,
παραστάσεις αγγείων του 13ου αι.
π.Χ. αποδεικνύουν ότι η μεταφορά της
πάλης στην Κύπρο ωφείλεται σε Μυ-
κηναίους αποίκους.
Η πάλη στη Γεωμετρική εποχή -

Ομηρικά έπη (1100-800π.Χ.)
Στους Ομηρικούς χρόνους ήταν με-

γάλη η αγάπη για την άθληση και αυτό
καταγράφεται και στην Ιλιάδα και στην
Οδύσσεια. Η πάλη είναι μεταξύ των
αγωνισμάτων που περιγράφονται σε
κάποιους στίχους της Ιλιάδας. Επίσης
οι ήρωες στον Ομηρικό κόσμο ταυτί-
ζονται με τους αθλητές.
Επιπλέον, ο Ησίοδος ενισχύει την πα-
ρουσία του αγωνίσματος της πάλης,
με την αναφορά του στο έργο ‘‘Ασπίς’’,
παρουσιάζοντας αγώνες πάλης πα-
ράλληλα με σκηνές θερισμού και τρύ-
γου. Μέσα από τους αθλητικούς
αγώνες πίστευε ότι ενισχύεται το ειρη-
νικό πνεύμα.
Αξιοσημίωτη είναι και η περιγραφή
αγώνων στην Ομηρική κοινωνία. Συγ-
κεκριμένα ο Όμηρος αναφέρει αγώνες
πάλης που διεξάγονται κατά τη διάρ-
κεια της πολιορκίας της Τροίας προς
τιμήν του Πατρόκλου.
Η πάλη στην αρχαία Ελλάδα
(800π.Χ.-393μ.Χ.)

Η συμβολή της πάλης και του αθλη-
τισμού στην αγωγή των νέων στην αρ-
χαία Ελλάδα.

Η συμβολή του αθλητισμού στην
αγωγή των νέων είναι αναμφισβήτητη.
Η ρήση «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
αποκαλύπτει το ιδεώδες της αγωγής.
Ο Πλάτων υποστήριζε την εκπαίδευση
του σώματος και της ψυχής μέσα από
τα αγωνίσματα. Οι Σπαρτιάτες μάθαι-
ναν από μικροί να υποφέρουν τον
κόπο, τον πόνο και να αγωνίζονται
σκληρά για τη νίκη. Αντίθετα, στόχος
στην Αθήνα ήταν η καλλιέργεια του σώ-
ματος και της ψυχής με το ρυθμό της
γυμναστικής, του χορού και της ποί-
ησης και η κατάκτηση της αρμονίας.

Η πάλη αποτελούσε το κυριότερο
μέσο αγωγής των νέων στην αρχαία
Ελλάδα. Η ελεύθερη αυτή γυμναστική
παιδεία απαιτούσε και τους ακτάλλη-
λους χώρους.
Τα γυμναστικά ιδρύματα – σχολεία
στην αρχαία Ελλάδα.

Στην αρχαία Ελλάδα τα παιδιά διδά-
σκονταν την άθληση, το χορό και τη
μουσική, κυρίως σε ιδιωτικούς χόρους
οι οποίοι αποτελούσαν και τα σχολεία
της εποχής. Τέτοια ήταν η Παλαίστρα
και το Γυμνάσιο:

Η Παλαίστρα (5ο αι. π.Χ.) ήταν από
τα πρώτα σχολεία γυμναστικής των
Ελλήνων, μέσα στην οποία υπήρχαν
2 σκάμματα, το ένα γεμάτο με πηλό
και το άλλο με άμμο, όπου διεξάγοταν
το άθλημα της πάλης.
Το Γυμνάσιο (6ο αι. π.Χ.) ήταν δημό-

σιο κτήριο όπου οι νέοι εκπαιδεύονταν
σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως το
τρέξιμο, η πάλη, η ιππασία, οι ρίψεις
και το άλμα. Στο Γυμνάσιο υπήρχε
πάντα και παλαίστρα.

Η Ελληνική πάλη στους σύγχρονους
Ολυμπιακούς αγώνες (1896μ.Χ.- σή-
μερα)

Η πάλη ήταν ένα από τα εννέα αθλή-
ματα που συμπεριελήφθει στο πρά-
γραμμα των πρώτων Ολυμπιακών
Αγώνων το 1896.
Η Ελληνική πάλη εκπροσωπήθηκε σε

όλες τις σύγχρονες Ολυμπιάδες που
διοργανώθηκαν, εκτός από το 1904
(διεξήχθη το στυλ της ελευθέρας) και
το 1908 (η Ελληνική Επιτροπή Ολυμ-
πιακών Αγώνων έκρινε ότι οι αθλητές
δεν είχαν ελπίδες διάκρισης).

Σε χρόνους δύσκολους για τον Ελλη-
νικό αθλητισμό, οι αθλητές της πάλης
κατάφεραν να τιμήσουν τα ελληνικά
χρώματα, κατακτώντας συνολικά 11
Ολυμπιακά μετάλλια.
Ίδρυση της ΕΟΠΦ
(Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων
Πάλης)
Η πάλη στην Ελλάδα αρχίζει να οργα-

νώνεται ως άθλημα το 1897, όταν και
ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματίων
(ΣΕΑΓΣ, μετέπειτα ΣΕΓΑΣ).
Την ίδια εποχή η πάλη αρχίζει να καλ-
λιεργείται από πολλά σωματεία. Οι
πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες πάλης διε-
ξήχθησαν το 1906 σε τρεις κατηγορίες.

συνέχεια σελ:11

Ενότητα: Αθλητισμός

Πάλη 
► Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα
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Η πάλη στα Τρίκαλα
► Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Τρικάλων
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Α.Π.Σ.Τ. (Αθλητικός Παλαιστικός Σύλ-
λογος Τρικάλων)

Η ιστορία του Συλλόγου Πάλης ξεκι-
νάει το 1987, όταν μια παρέα φίλων
της πάλης ίδρυσε το συγκεκριμένο
σωματείο στα Τρίκαλα, σε ένα δήμο
με ιδιαίτερη αθλητική ιστορία και περί-
που 80.000 μόνιμους κατοίκους.

Η αγωνιστική παρουσία του συλλό-
γου άρχισε το 1992 με την παρουσία
της παιδικής και εφηβικής ομάδας στο
τοπικό πρωτάθλημα Θεσσαλίας, ενώ
από την επόμενη αγωνιστική περίοδο
μέχρι και σήμερα, ο σύλλογος σημει-
ώνει συνεχή παρουσία τόσο στο αν-
δρικό πρωτάθλημα όσο και στα
τμήματα υποδομής (junior, παιδικό,
εφηβικό). 

Ο πυρήνας του Α.Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ
αποτελεί αδιαμφισβήτητα φυτώριο για
την ενίσχυση των εθνικών ομάδων
πάλης, με τα 14 τμήματα υποδομής
που έχει δημιουργήσει αλλά και τις
ακαδημίες του σωματείου, οι οποίες
απαρτίζονται από πλήθος παιδιών. 

Η διοίκηση και οι προπονητές βρί-
σκονται κοντά στα νέα παιδιά και κά-
νουν προσπάθειες ώστε να τα φέρουν
σε επαφή με το άθλημα της πάλης και
τον αθλητισμό, έχοντας την υποστή-
ριξη των γονιών τους αλλά και των δη-
μοτικών αρχών της πόλης. 

Η όλη προσπάθεια άρχισε να απο-
δίδει καρπούς και αυτό φάνηκε από
την μαζική συμμετοχή των παιδιών
στα τελευταία επτά τουρνουά πάλης
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
και 2014 που έλαβαν χώρα στο κλει-
στό γυμναστήριο Τρικάλων (με περισ-
σότερα από 300 παιδιά στο καθένα).

Τα τελευταία χρόνια ο Α.Π.Σ. ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ κατόρθωσε να ηγηθεί στο χώρο
της πάλης, πρωταγωνιστώντας στα
πρωταθλήματα ανδρών- γυναικών και
στα πανελλήνια πρωταθλήματα για
τους παίδες και τους έφηβους 300
παιδιά στο καθένα).

Οι μεγάλοι στόχοι του σωματείου,
μαζικότητα- επιδόσεις, επιτεύχθηκαν
ύστερα από τεράστια ομαδική προ-
σπάθεια. 

Τη φετινή αθλητική χρονιά 2015-
2016 ο Α.Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ πρόκειται,

εκτός των άλλων αγωνιστικών υπο-
χρεώσεων (εθνικά πρωταθλήματα και
φιλικά) να διοργανώσει φιλικές αγωνι-
στικές ημερίδες και προγράμματα κοι-
νής ωφέλειας.
Γιατί προτείνουμε την πάλη;

Το άθλημα της Πάλης είναι ωραίο όχι
μόνο γιατί ασκείται σε κάθε ηλικία,
αλλά και για κάποιους άλλους πολύ
σημαντικούς, κατά την άποψη μας λό-
γους, όπως:
• Γεμίζει δημιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο
• Γυμνάζει με τον πιο αρμονικό τρόπο
όλο το σώμα
• Διαμορφώνει ατομικές και συλλογι-
κές αξίες και πρότυπα ζωής και γενικά

λειτουργεί ως το καλύτερο "φάρμακο"
σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.
• Ως ατομικό άθλημα, με τους κανόνες
διεξαγωγής του, αναπτύσσει τον κοινω-
νικό τρόπο σκέψης και στάσης στη ζωή.
• Απαιτεί διαρκή και υπομονετική προ-
σπάθεια για βελτίωση της ακρίβειας
των κινήσεων και των δεξιοτήτων.
• Αναπτύσσει άριστα τα αντανακλα-
στικά.
• Απαιτεί αρμονική εκγύμναση όλων
ανεξαίρετα των μυών του σώματος,
αφού κάθε κίνηση απαιτεί και άλλη
θέση του σώματος.
• Με τη συχνή εναλλαγή συναισθημά-
των, απαιτεί και διαμορφώνει χαρα-
κτήρες που διακρίνονται για την
αυτοκυριαρχία, την αυτογνωσία, την
αυτοσυγκέντρωση και την πειθαρχία.
• Δεν είναι άθλημα σωματικής βίας και
δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες
στη διαμόρφωση του αποτελέσματος,
εκτός από αυτούς που διαμορφώνει ο
καθένας ξεχωριστά.
• Είναι το άθλημα που επιζητεί συν-
δυασμένα ατομικά χαρακτηριστικά
επιστημονικής κατάρτισης, αθλητικής
κουλτούρας κ.ά.
Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;

Κάθε αθλητικό σωματείο θέτει τους
δικούς του στόχους και προτεραιότη-
τες. Εμείς από την πλευρά μας, με
βάση και τις ιδιαιτερότητες του αθλή-
ματος, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και
προτεραιότητα σε κάποια στοιχεία της
προσωπικότητας του αθλητή και των

ατομικών του χαρακτηριστικών και
ιδιοτήτων.

Η επιτυχής ενασχόληση με την πάλη
προϋποθέτει συνύπαρξη πολλών σω-
ματικών και διανοητικών ιδιοτήτων και
λειτουργιών.

Εκτός από τα σωματικά χαρίσματα
απαιτείται και ομαλή σχέση του
αθλητή με άλλες παραμέτρους της
κοινωνικής και προσωπικής ζωής του.

Είναι φυσικό λοιπόν να μας ενδια-
φέρει άμεσα και η επίδοση του αθλητή
και έξω από το γήπεδο.

Η επιμέλεια και η επίδοσή του στα
μαθήματα, τα ενδιαφέροντά του κατά
τον ελεύθερο χρόνο, ο καθημερινός
προγραμματισμός και οι ιεραρχήσεις

του κάθε παιδιού, αποτελούν βαρόμε-
τρο και για την αθλητική του επίδοση.
Σε ποιά ηλικία πρέπει να ξεκινήσω;

Η εκμάθηση της πάλης, όπως και η
σωστή ψυχική - αθλητική διαπαιδαγώ-
γηση του παιδιού αρχίζει από μία συγ-
κεκριμένη ηλικία.

Όπως και άλλα αθλήματα, έτσι και η
πάλη στηρίζεται στις δικές της ιδιο-
μορφίες, έρευνες και διαπιστώσεις.

Βάση αυτών υλοποιείται από τον
σύλλογό μας ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα άθλησης μέσω της πάλης,
που έχει σαν στόχο:
• τον αθλητισμό σαν αξία
• τον αθλητισμό σαν τίμιο και ηθικό
αγώνα
• την διαπαιδαγώγηση των παιδιών
• την διδακτέα ύλη ανά επίπεδο και
ηλικία

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι κα-
τάλληλη ηλικία για να αρχίσει ένα
παιδί να ασχολείται με το άθλημα,
είναι αυτή των 4-5 ετών.
Είμαι κατάλληλος για πάλη;

Κατάλληλο για πάλη είναι κάθε
παιδί, που μπορεί να έχει ένα μίνι-
μουμ ικανοτήτων που αναφέρεται στις
σωματικές και πνευματικές ικανότητες
και ιδιοσυγκρασίες. Λειτουργούν τμή-
ματα:-Νήπια,- Δημοτικού, -Γυμνασίου,
-Λυκείου, -Αγωνιστικά, -Ενηλίκων (μη
αγωνιστικά).

Δαλανίκα Ασπασία

http://el.wikipedia.org
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Τρομοκρατία!
► Τρόμος στην καθημερινότητα αθώων πολιτών

Η Γαλλία μετρά ακόμη τις πληγές της
και οργανώνεται για την επόμενη μέρα
του τρομοκρατικού χτυπήματος της
Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, που αλ-
λάζει τα δεδομένα σε παγκόσμιο επί-
πεδο στο ζήτημα της αντιμετώπισης
του Ισλαμικού Κράτους.

Πρόκειται για αθώους πολίτες,
νέους ανθρώπους, ο οποίοι κρατούν-
ταν όμηροι από ομάδα οκτώ ενόπλων
μέσα στο θέατρο Μπατακλάν της γαλ-
λικής πρωτεύουσας. Το πλήθος είχε
συγκεντρωθεί εκεί για τη συναυλία
ενός καλιφορνέζικου συγκροτήματος
της ροκ, των «Eagles of Death Metal»
η συναυλία ήταν «sold out» και, την
ώρα της επίθεσης, μέσα στο θέατρο
βρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα.
Αξιωματούχοι της αστυνομίας ανέφε-
ραν αρχικά ότι η αιματηρή επιχείρηση
εντός του κτιρίου ολοκληρώθηκε με
δέκα νεκρούς, όταν μπήκαν μέσα στο
κτίριο οι αστυνομικοί, αντίκρισαν έναν
πραγματικό «ομαδικό τάφο». Μέσα
σε ένα λουτρό αίματος, οι νεκροί,
σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Πα-
ρισιού και αστυνομικούς αξιωματού-
χους, ήταν 118, μόνο μέσα στο
θέατρο, ενώ υπήρχαν και πολλοί

τραυματίες -γεγονός που ενισχύει
τους φόβους ότι ο αριθμός των νε-
κρών πρόκειται να αυξηθεί.

Οι δράστες, μαυροφορομένοι και νε-
αροί, δεν φορούσαν μάσκες, και ήταν
ιδιαίτερα ψύχραιμοι, Απειλούσαν τους
ομήρους ότι θα τους σκοτώσουν έναν-
έναν, ενώ τουλάχιστον ένας εκ των
δραστών ήταν ζωσμένος με εκρη-
κτικά, τα οποία και φέρεται να χρησι-
μοποίησε κατά των ομήρων.

Το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμα-
νικής Πίστης (Conseil français du culte
musulman, CFCM) καταδίκασε τις «ει-
δεχθείς και ταπεινωτικές επιθέσεις»
και κάλεσε τους «μουσουλμάνους της
Γαλλίας να προσευχηθούν η Γαλλία
να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή
την φρικτή δοκιμασία με ηρεμία και
αξιοπρέπεια».
Τρομοκρατία

Η τρομοκρατία (αγγλ. terrorism), εκ
του τρόμος + κράτος, αν και δεν
υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος ορι-
σμός, γενικά αποτελεί τη «συστημα-
τική» χρήση, ή την απειλή χρήσης,
βίας που συμβαίνει πάντα ως αντί-
δραση, ή άσκηση πίεσης, από οργα-
νωμένες ομάδες με πολιτικά,

θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνη-
τρα (ως υπόβαθρο/βάση) αλλά ακόμη
και από ολόκληρους κρατικούς μηχα-
νισμούς, εναντίον ατόμων, ομάδων ή
περιουσιών, με απώτερο στόχο τις
κυβερνήσεις από τις οποίες προσδο-
κούν κάποια αντίστοιχα (των κινή-
τρων) οφέλη/κέρδη. Η κάθε πράξη επ'
αυτού χαρακτηρίζεται τρομοκρατική
πράξη και οι επιχειρούντες αυτήν τρο-
μοκράτες.

Τα τρομοκρατικά πλήγματα βασί-
ζονται στον αιφνιδιασμό και στον ιδε-
ολογικό φανατισμό, ή στον
θρησκευτικό, ενώ για την υλοποίησή
τους απαιτείται πρόσβαση σε κάποι-
ους οικονομικούς πόρους δια των
οποίων πολλοί δίοδοι του διεθνούς εμ-
πορίου παραμένουν ανοικτοί.

Τα τρομοκρατικά πλήγματα γενικά
προκαλούν πανικό και αποδιοργά-
νωση. Αποτελούν μεμονωμένα απρό-
βλεπτα πλήγματα εκφοβισμού, όπως
δολοφονίες, βομβιστικές ενέργειες, αε-
ροπειρατείες, απαγωγές, κτλ. Δεν
είναι σπάνιες οι φορές που τέτοιες
πράξεις πλήττουν ακόμη και αθώους
ανυποψίαστους πολίτες. π.χ. καταλή-
ψεις σχολείων με ομήρους παιδιά.

Παραδοσιακά, το ιδεολογικό υπό-
βαθρο της τρομοκρατίας είναι θρη-
σκευτικό και πολιτικό. Όμως, στη
σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα,
λόγω της αύξησης του ρήγματος με-
ταξύ των φτωχών και πλουσίων κοι-
ν ω ν ι ώ ν / σ τ ρ ω μ ά τ ω ν / κ ρ α τ ώ ν ,
προστίθεται ένας νέος λόγος υποστή-
ριξης των τρομοκρατικών οργανώ-
σεων, για τον οποίο υπάρχει ο
κίνδυνος η τρομοκρατία να αποκτήσει
υποστήριξη από τη λαϊκή βάση. 

Στη σημερινή εποχή η τρομοκρα-
τία είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη ως προς
τις μεθόδους και την τεχνολογία που
χρησιμοποιεί. Ο ακριβής αριθμός των
μελών των τρομοκρατικών οργανώ-
σεων που δρουν διεθνώς είναι άγνω-
στος. Καθημερινά, φαίνεται ότι
αυξάνονται οι υποστηρικτές της τρο-
μοκρατίας, κυρίως μεταξύ των φτω-
χών στρωμάτων της κοινωνίας. Οι
βασικοί στόχοι της σημερινής διε-
θνούς τρομοκρατίας (αντίδρασης)
είναι κυρίως η κάποια δράση ορισμέ-
νων κρατών των δυτικών κοινωνιών
και η αυθαίρετη παγκοσμιοποίηση
που εκείνες θέλουν να επιβάλλουν.

Παππάς Νίκος
http://www.protothema.gr/world/arti-
c l e / 5 2 7 0 6 2 / a l e r t - o m i r i a - s e -
sunauliako-horo-sto-parisi/
https://twitter.com/jean_jullien/sta-
tus/665305363500011521/photo/1?re
f_src=twsrc%5Etfw
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/di-
ethnis-politiki/trihmero-penthos-sth-
gallia-enos-leptou-sigh-se-olh-th-xwra
.3772780.html
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